Negen vragen aan Linda Peters (S-port)
Naam: Linda Peeters
Geboren: 29 maart
Functie: Buurtsportcoach Gemeente ’sHertogenbosch, binnenstad,
Muntel/Vliert, Graafsepoort, Empel
Werkzaamheden: Ik ben vaak te vinden
in de wijk, ben veel onderweg. Soms ben
ik op het stadskantoor. Ik werk, als
buurtsportcoach sinds december 2019.
Via de Stijl ben ik in contact gekomen
met collega’s van RvA. Dagelijks leven: Ik
woon in Den Bosch, vlakbij de
rugbyvelden. Een fijne plek om te wonen, zo vlakbij het centrum.

1. Sterke / verbeterpunten:
Ik werk in wijken waar voorheen geen actieve buurtsportcoach was. Dat betekent veel
contact leggen met andere professionals en daarmee optrekken maar ook op andere
manieren zorgen dat ik zichtbaar wordt/ben. Bijvoorbeeld door veel in de wijk aanwezig te
zijn en via allerlei communicatie-kanalen laten zien wat de buurtsportcoach doet.
2. Welke sport(en) vind jij het leukst om te doen en te zien:
Ik kan niet zo goed stilzitten dus ik doe van alles. Zoals tennissen, hardlopen, pilates,
wielrennen/mountainbiken en in de winter skiën. Ik hou ervan om buiten te zijn.
3. Waar kunnen we jou in de nacht voor wakker maken:
Een wandeling of skitour in de bergen.
4. Met welke doelgroep ga je het meeste om en wat vind je daar zo leuk aan:
Ik werk vooral met ouderen/senioren. Ik vind het mooi als het lukt om mensen (weer) mee te
laten doen. Dit kan zijn omdat ze terug komen van een blessure of omdat ze meer contacten
willen.
5. Waarom denk je dat onze samenwerking zo waardevol is:
Bewegen is voor iedereen belangrijk! Niet alleen fysiek maar zeker ook mentaal. Even
afleiding. Onze samenwerking is zo waardevol omdat wij, buurtsportcoaches juist het aanbod
in de wijk kennen en mensen in hun eigen omgeving mee kunnen doen aan activiteiten. Juist
op deze manier werken we aan een inclusieve stad.
6. Mooiste moment binnen het werkveld:
Er zijn zoveel mooie momenten. We hebben balkonbeweeglessen gegeven in het voorjaar.
Een aantal dames deed vanaf moment 1 mee. Na de lessen zijn ze lid geworden bij de
gymgroep in het wijkgebouw in de buurt. Ze zijn in beweging en het is gezellig.
7. Werkhumor:
Onze collega’s zijn allemaal doeners, allemaal fanatiek en willen altijd winnen. Bij wat een
buurtsportcoach doet is juist meedoen veel belangrijker dan winnen….
8. Wat wil je nog bereiken:
Ik heb een aantal jaren een hele mooie switch gemaakt van een commerciële organisatie
naar deze functie. Dat is de mooiste stap geweest die ik had kunnen maken. Ik geniet enorm

van mijn werk. Ik hoop nog veel mensen te kunnen ondersteunen om meer te gaan
bewegen.
9. Wat wil je nog bereiken in samenwerking met het Sportloket:
Volgens mij ligt er al een mooie samenwerking. Als er uitbreiding nodig is m.b.t.
beweegactiviteiten kunnen we elkaar prima ondersteunen.

